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                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

                                                             ОПШТИНЕ  ВРБАС 
 

 

 

13.  

На основу члана 3, 18, 20, 53, 54. и 58. Закона о добробити животиња 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009) и члана 36. и 119. Статута 
општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине 
Врбас, на  седници  одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВРБАС 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређују се ближи услови, место и начин  држања и заштите 
домаћих животиња и кућних љубимаца, место и начин извођења кућних љубимаца 
на јавне површине, организовање зоохигијенске службе и обезбеђивање 
прихватилишта за напуштене и изгубљене животиње на територији општине Врбас.    
 

Члан 2. 
 
  Домаћим животињама у ужем смислу ове Одлуке сматрају се животиње које 
је човек одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека, и то: копитари 
(коњи, магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе, свиње), живина (кокошке, 
ћурке, гуске, патке и друге пернате животиње), зечеви и кунићи, голубови и пчеле. 

Kућни љубимци у смислу ове Одлуке су све животиње које човек држи ради  
властитог уживања и дружења, и то: пси, домаће мачке, украсне птице, мали 
глодари тераријумске, акваријумске и друге животиње. 
 

Члан 3. 
 

Забрањено је држање и тов копитара, папкара, зечева, кунића и живине:  
 
1. У Врбасу у Другој месној заједници (центар) у границама блокова 35, 36, 44,  
    45 оивичених улицама Народног фронта, Саве Ковачевића, Иве Лоле  
    Рибара и Густава Крклеца;   
2. у двориштима објеката колективног становања;  
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3. у двориштима јавних објеката;  
4. у двориштима образовних, културних, здравствених и сличних установа;  
5. у двориштима верских објеката. 
 

Члан 4. 
 

 Власник или држалац домаћих животиња и кућних љубимаца дужан је да 
обезбеди чување, надзор, негу, исхрану, лечење и хигијенске услове за држање 
наведених животиња, као и да се држањем поменутих животиња не узнемиравају 
трећа лица  и да се обезбеди заштита животне средине од загађивања (ваздуха, 
воде и земљишта). 

Члан 5.  
 

 Услови и начин држања домаћих животиња и кућних љубимаца зависе од 
врсте стамбених објеката и подручја општине Врбас у коме се стамбени објекти 
налазе. 
 Врсте објеката у смислу ове Одлуке су: 

1. Објекти  колективног становања (објекти, дворишта колективног становања 
и сл.). 

2. Објекти породичног индивидуалног  становања на подручју насељеног 
места Врбас (објекти, дворишта и сл.). 

3. Објекти породичног индивидуалног становања на подручју насељених 
места Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и 
Куцура. (објекти, дворишта и сл.). 

4. Објекти породичног индивидуалног становања ван подручја насељених 
места (салаши и слично). 

5. Пословни објекти (објекти, дворишта и сл.). 
 

 
II  ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА 

 
Члан 6.  

 
 У објектима колективног становања могу се држати: кућни љубимци (пси, 
мачке и сл.), под условима и на начин прописан овом Одлуком. 
 У објектима породичног  индивидуалног становања насељеног места Врбас, 
на парцелама индивидуалног становања могу се држати домаће животиње и кућни 
љубимци, само за сопствене потребе и то: 

1. где не постоје помоћни објекти: пси, мачке, кунићи и зечеви, живина, 
голубови, пчеле, украсне птице; 

2. где постоје помоћни објекти: све врсте животиња из члана 2. ове Одлуке. 
 У објектима породичног индивидуалног становања насељених места Бачко 
Добро Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село, Косанчић и Куцура дозвољено је 
држање свих врста домаћих животиња. 

У изграђеним објектима на парцелама индивидуалног породичног становања 
пољопривредног типа ван насељених места могу се држати све врсте домаћих 
животиња, под условом да се не узнемиравају и угрожавају људи и околина.  

У двориштима пословних објеката дозвољено је држање паса и мачака у 
складу са посебним одредбама ове Одлуке. 

     Држање домаћих животиња и кућних љубимаца из овог члана мора да буде у 
складу са општим одредбама и посебним условима прописаним овом Одлуком.    

Одредбе ове Одлуке се не односе на узгој домаћих животиња и кућних 
љубимаца у комерцијалне сврхе. 
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1. ПСИ И МАЧКЕ 
 

Члан 7.  
 

 У објектима колективног становања у једном стану може се држати највише  
један пас и једна мачка са подмлатком до четири месеца старости. 

У објектима колективног становања у једном стану може се, уз претходну 
писмену сагласност већине станара, односно скупштине станара зграде, држати 
највише до два пса и две мачке са подмлатком до четири месеца старости.  

Власник односно држалац пса или мачке дужан је да обавести управника у 
објектима колективног становања о броју и врсти паса и мачака које држи у стану. 

Управник објекта колективног становања дужан је да води евиденцију о броју 
и врсти паса и мачака на основу обавештења власника, оносно држаоца паса и 
мачака. 
 

Члан 8.  
 

 Држање, храњење и појење кућних љубимаца (паса, мачака и сл.) није 
дозвољено на јавним површинама као и објектима колективног становања на 
балкону, тераси или лођи, тавану, подруму или другој заједничкој просторији (улаз 
зграде, ходник, степениште и сл.). 

Општинско веће општине Врбас посебним актом одредиће јавне површине на 
којима је дозвољено храњење и појење паса и мачака у складу са Програмом 
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине 
Врбас. 
 

Члан 9. 
 
 У дворишту индивидуалног стамбеног и пословног објекта могу се држати пси 
и мачке и њихов подмладак, и то највише до три пса и подмладак до четири месеца 
старости. 
 Пас мора да се држи у ограђеном простору (боксу) са одговарајућом кућицом 
или везан на ланцу или на продуженој водилици са одговарајућом кућицом, тако да 
не може да угрози трећа лица на било који начин. 
 Ограђени простор (бокс), односно простор по коме пси могу слободно да се 
крећу или кућице за псе, морају да буду удаљени најмање 5 метара од најближег 
стамбеног или пословног објекта на суседној парцели. Ланац којим је везан пас не 
може бити краћи од 2  метра. 
 Пас може слободно да се креће само у стамбеном објекту и у ограђеном 
простору (боксу) под условом да му је онемогућен излазак, а ван одређеног 
ограђеног простора може бити слободан само ако не постоји могућност да напусти 
двориште или да на други начин угрози или узнемири трећа лица. 
  Простор у коме се држе животиње мора се редовно чистити и одржавати а 
повремено и дезинфиковати. 
 

Члан 10. 
 

Власник односно држалац пса је дужан да на улазним вратима – капији, на 
видном месту истакне натпис којим се обавештавају и упозоравају трећа лица, да се 
у објекту налази пас. 

Власници односно држаоци паса су дужни да држе псе на такав начин да се 
њиховим лајањем или завијањем не омета мир у стамбеној згради, заједничком 
дворишту или суседству. 
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Члан 11. 
 

У одгајивачницама се могу држати пси у већем броју, по зоохигијенским 
мерама које утврђује надлежни орган. 
 

Члан 12. 
  
 Власник односно држалац пса може да изводи пса на јавну површину на 
поводцу дужине до 2 метра.  
 Пси чија висина у гребену прелази 42 центиметра, ако су старији од 5 месеци, 
као и опасни, агресивни и уједљиви пси, могу да се изводе на јавну површину само 
на поводцу, који не може да буде дужи од 1 метра и са заштитном корпом. 
 Пси малог раста или штенад до 5 месеци старости могу се изводити на јавне 
површине без заштитне корпе на њушци. 
 Пси водичи за слепа и слабовида лица, ловачки пси за време лова, службени 
пси у току полицијске акције, потраге за изгубљеним лицима и сл., као и овчарски 
пси за време чувања стоке могу да се изводе и да се слободно крећу, под контролом 
власника, односно држаоца пса без заштитне корпе.   
 

Члан 13. 
 

 Лица млађа од 16 година не могу да изводе у шетњу псе наведене у ставу 2. 
претходног члана ове Одлуке.  
 

Члан 14. 
 

 Пси се могу изводити на делове јавних површина и на места одређена за 
извођење паса. 
           Површине јавне намене и површине у јавном коришћењу (у даљем тексту: 
јавне површине), у смислу одредаба ове Одлуке јесу: 
јавне саобраћајне површине, јавне зелене површине, површине око објеката јавне 
намене и неизграђено грађевинско земљиште намењено за изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина и површине које планским документом нису одређене 
као површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана. 
           Пси могу слободно да се крећу под контролом власника или држаоца, на 
површинама из претходног става, само са заштитном корпом на њушци. 

 
Члан 15. 

 
 Приликом извођења паса и мачака власник или држалац дужан је да код себе 
има потврду о извршеној вакцинацији и обележавању пса или мачке. 
           На јавне површине могу се изводити пси и мачке који су вакцинисани против 
беснила и трајно обележени. 
 

Члан 16. 
 

 Необележен пас или мачка који се затекну на јавној површини, сматрају се 
напуштеним псом или мачком. 
 Обележени пас или мачка који се затекне на јавној површини, без присуства 
власника или држаоца, сматра се изгубљеним псом или мачком. 
 Напуштеним псом или мачком сматраће се и пас или мачка чији власник или 
држалац одбије да на захтев комуналне инспекције пружи доказ о власништву над 
псом или мачком, односно да је држалац пса или мачке.  
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Члан 17. 
 

Уколико пас или мачка при извођењу из стана и другим сличним радњама, 
загаде заједничко степениште или друге заједничке просторије и јавне површине, 
држалац животиње је дужан да загађену површину одмах очисти. 

 
Члан 18.  

 
 У случају нестанка пса или мачке, власник или држалац животиње  је дужан  
да без одлагања а најкасније у року од 48 сати од дана нестанка пријави нестанак 
животиње овлашћеној Зоохигијенској служби општине Врбас, о чему је Зоохигијенска 
служба дужна да води посебну евиденцију. 
 
 Пријава о нестанку пса или мачке треба да садржи: 

- време и место нестанка; 
- врсту 
- расу; 
- физички опис; 
- име животиње; 
- потврду о извршеном обележавању и 
- податке о извршеној вакцинацији. 
 

Члан 19. 
  

Сва лица дужна су да без одлагања – одмах, пријаве овлашћеној 
Зоохигијенској служби општине Врбас, да се на њиховом поседу налази пас који није 
у њиховом власништву, о чему је Зоохигијенска служба дужна да води посебну 
евиденцију. 

 
2. КУЋНИ ЉУБИМЦИ  

 
Члан 20.  

 
У објектима колективног становања из члана 5. ове Одлуке, могу се држати 

кућни љубимци, који не представљају опасност по живот људи,  у броју и на начин 
којим се не омета кућни и јавни ред и мир. 
 У заједничким просторијама објеката колективног становања (подрум, 
степениште, таван и слично) није дозвољено држање кућних љубимаца. 
 У помоћним објектима зграда колективног становања (гараже и слично) могу 
се држати кућни љубимци у броју и на начин којим се не ометају други станари. 

 
Члан 21. 

 
Кућни љубимци у објектима породичног индивидуалног становања, могу се 

држати  у једном кавезу или у више мањих кавеза  у једном објекту, у броју и на 
начин којим се не ометају трећа лица. 

 
Члан 22. 

 
          Кућни љубимци у пословном објекту, могу се држати  у једном кавезу или у 
више мањих кавеза у једном објекту, у броју и на начин којим се не ометају трећа 
лица. 
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3. ЗЕЧЕВИ И КУНИЋИ 
 

Члан 23. 
 

У објектима породичног индивидуалног становања из члана 5. ове Одлуке, у 
помоћним објектима, у ограђеном простору или кавезима у дворишту, могу да се 
држе кунићи и зечеви, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не 
загађује околина. 
 

Члан 24. 
 

 Помоћни објекти, ограђени простор или кавез за држање кунића и зечева, 
мора да буде изграђен од чврстог материјала који може да се  лако чисти и 
дезинфикује. 
 

Члан 25. 
 

У помоћним објектима породичног индивидуалног становања, ограђеном 
простору или кавезима у дворишту могу се држати највише два одрасла кунића или 
зеца на  једном квадратном метру. 

Помоћни објекти, ограђени простор или кавези у дворишту, морају бити 
удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели, а изузетно уколико није могуће на максималној могућој 
удаљености у оквиру парцеле.  

Ако двориште или помоћни објекат користи више власника или корисника, 
кунићи и зечеви се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако 
се са тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта или помоћног објекта. 

 
4.   ЖИВИНА 

 
Члан 26. 

 
У објектима породичног индивидуалног становања из члана 5. ове Одлуке, у 

помоћним објектима, ограђеном простору или кавезима у дворишту, може да се 
држи живина, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује 
околина. 

 
Члан 27. 

 
 Помоћни објекти, ограђени простор или кавез за држање живине, мора да 
буде изграђен од чврстог материјала који може да се лако чисти и дезинфикује. 

Под у помоћним објектима, ограђеном простору или кавезу мора да буде од 
водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за одвођење воде и 
нечистоћа у јаму за осоку или ђубриште, који се морају редовно празнити  и износити 
на за то условно место, а најмање два пута годишње.  
 

Члан 28. 
 

 Живина може да се држи и на отвореном простору у дворишту, под условом 
да је простор ограђен тако да се спречава неконтролисан излазак живине и уређен 
тако да се може хигијенски одржавати. 
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Члан 29.  
 

У помоћним објектима, ограђеном простору или кавезима у дворишту може да 
се држи највише четири комада живине на  једном квадратном метру. 

Помоћни објекти, ограђени простор или кавези у дворишту, морају бити 
удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели, а изузетно уколико није могуће на максималној могућој 
удаљености у оквиру парцеле.  

Ако двориште или помоћни објекат користи више власника или корисника, 
живина се може држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако се са тим 
сагласе сви власници, односно корисници дворишта или помоћног објекта. 

 
 
5. ГОЛУБОВИ 

 
Члан 30. 

 
 У објектима колективног становања није дозвољено држање и храњење 
голубова. 
 

Члан 31. 
 

У објектима породичног индивидуалног становања из члана 5. ове Одлуке, на 
таванима, у помоћним објектима, ограђеном простору или кавезима у дворишту, 
могу да се држе голубови под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не 
загађује околина. 

 
Члан 32. 

 
За држање до десет голубова може се изградити привремени објекат као што 

је кавез од дасака, жице или сличног материјала. 
За држање више од десет голубова мора се изградити објекат од тврдог 

материјала или посебна просторија на тавану индувидуалног стамбеног објекта, који 
морају бити удаљени најмање 10 метара од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели, а изузетно уколико није могуће на максималној могућој 
удаљености у оквиру парцеле.  

Голубови се могу држати у броју и то на такав начин да се држе до 4 голуба по 
кубном метру. 

Члан 33. 
 

 Подови сталних и привремених објеката за држање голубова морају бити 
изграђени од материјала који се може лако чистити и дезинфиковати. 
 Стални и привремени објекти за држање голубова морају се редовно чистити 
и по потреби, а најмање два пута годишње дезинфиковати. 
 

Члан 34. 
 

Ако двориште или помоћни објекат користи више власника или корисника, 
голубови се могу држати под условима прописаним овом Одлуком, само ако се са 
тим сагласе сви власници, односно корисници дворишта или помоћног објекта. 
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6. ПЧЕЛЕ 
Члан 35. 

 
            Пчеле се могу држати на територији општине Врбас под следећим условима: 

1. На стационарном месту боравка пчелињак се поставља тако да испуњава 
следеће услове: 

 да је удаљен најмање 20 метара од од суседне стамбеног објекта, пословне 
просторије или помоћног објекта, 

 да је удаљен најмање 50 метара од предшколске или школске установе и 
игралишта, 

 да је удаљен најмање 20 метара  од категорисаног или некатегорисаног пута, 

 да је удаљен најмање 10 метара од атарског пута, 

 да су му лета окренута у супротну страну од врата и прозора стамбених 
објеката, пословних простора, предшколских и школских установа, помоћних 
објеката и категорисаних, некатегорисаних и атарских путева. 

2.  На парцелама колективног становања које користи више власника или   
корисника, пчеле се могу држати под условима прописаним овом Одлуком 
само ако се са тим писмено сагласе сви власници односно корисници објеката. 

3.  На привременом месту боравка на паши пчелињак се поставља тако да  
      испуњава следеће услове: 

 да је удаљен најмање 20 метара од стамбеног објекта, пословних просторија 
или помоћних објеката, 

 да је удаљен најмање 50 метара од предшколске или школске установе и 
игралишта, 

 да је удаљен најмање 20 метара од категорисаног или некатегорисаног пута 

 да је удаљен најмање 5 метара од атарског пута, 

 да су му лета окренута у супротну страну од врата и прозора стамбених 
објеката, пословних простора, предшколских и школских установа, помоћних 
објеката и категорисаних, некатегорисаних и атарских путева. 

  
Члан 36. 

 
 За време када је пчелињак на паши, сходно члану 35. став 1. тачка 3. ове 
Одлуке,  држалац пчела је у обавези да на видном месту истакне  своје име и 
презиме и пуну адресу. 
 
 

7.   КОПИТАРИ И ПАПКАРИ 
 

Члан 37. 
 

У објектима породичног индивидуалног становања из члана 5. ове Одлуке, у 
посебно изграђеним објектима - стајама у дворишту, могу да се држе копитари и 
папкари, под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не загађује околина. 
 

Члан 38. 
 

Посебно изграђен објекат - стаја мора да буде од тврдог материјала, са 
подовима од непропусног материјала, са равним површинама и нагибом према 
каналу за одвођење нечистоће и воде у прихватни базен, који може да се чисти и 
дезинфикује.  
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Посебно изграђен објекат - стаја мора да буде осветљена, са природном 
вентилацијом и вратима окренутим према дворишту. 
 Јама за осоку мора да буде од бетона или од другог водонепропусног 
материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта, тако да не дозвољава 
пропуштање и отицање нечистоће, загађивање околине, земљишта, природних и 
изграђених извора водоснабдевања и мора се редовно празнити.    
           Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрета - ђубриште мора бити 
изграђен од бетона или другог водонепропусног материјала. Дно простора за 
одлагање стајског ђубрива мора да буде изграђено у нагибу ка сабирном каналу – 
кинети за сакупљање оцеђене воде из стајњака, а сабирни канал мора да се улива у 
јаму за осоку. 

Члан 39. 
 

Копитари и папкари могу да се држе испод надстрешнице, под условом да се 
њиховим држањем не узнемиравају трећа лица и да се обезбеди одвођење 
нечистоће у складу са условима навединим у   претходном члану ове Одлуке. 
 

Члан 40. 
 

 У стаји или испод надстрешнице се може држати одређен број копитара и 
папкара у зависности од површине објекта: 
 - говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по једно грло на првих 10 квадратних 
метара, а на сваких следећих пет квадратних метара још по једно грло и 
 - овце, козе и свиње - по једно грло на свака два квадратна метра. 

 
Члан 41.  

 
Посебно изграђени објекат- стаја мора да буде удаљен најмање 15 метара од 

стамбеног или пословног објекта на суседној парцели, а изузетно уколико није 
могуће на максималној могућој удаљености у оквиру парцеле.  

Надстрешнице за држање  копитара и папкара из члана 39. ове Одлуке  
морају бити најмање 20 метара удаљене од стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели, а изузетно уколико није могуће на максималној могућој 
удаљености у оквиру парцеле.  

Простор за одлагање и збрињавање стајског ђубрета-ђубриште мора бити 
удаљено више од 30 метара од суседног стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели, а изузетно уколико није могуће на максималној могућој 
удаљености у оквиру парцеле.  

Стајско ђубре се мора редовно износити на за то условно место, а најмање 
два пута годишње.  

Јама за осоку мора да буде удаљен најмање 15 метара од стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели, а изузетно уколико није могуће на 
максималној могућој удаљености у оквиру парцеле.  

Јама за осоку и простор за одлагање и збрињавање стајског ђубра-ђубриште   
мора бити удаљен од чесме, бунара или другог извора водоснабдевања најмање 20 
метара, а изузетно уколико није могуће на максималној могућој удаљености у оквиру 
парцеле.  

Члан 42. 
 

У помоћним објектима који се налазе у заједничком дворишту објеката 
колективног становања, копитари и папкари се могу држати под условима 
прописаним овом Одлуком, само ако постоји сагласност свих корисника заједничког 
дворишта. 
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III  ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 
 

Члан 43. 
 

Послове зоохигијене на територији општине Врбас обавља Јавна агенција за 
зоохигијену и пољопривреду општине Врбас (у даљем тексту:JАЗИП), путем 
организационе јединице у свом саставу - Зоохигијенске службе, по службеној 
дужности или по налогу комуналног инспектора  или ветеринарског инспектора. 
 

 Члан 44. 
 

          Послови зоохигијене, у смислу ове одлуке обухватају следеће послове: 

 хватање, превоз, збрињавање и смештај напуштених и изгубљених  животиња у 
прихватилиште; 

 нешкодљиво уклањање лешева  животиња са јавних површина  и објеката за 
узгој, држање, дресуру, излагање,одржавање такмичења или промет животиња; 

 транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и 
објеката из алинеје 2 овог члана, до објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа животињског порекла, на начин који не 
представља ризик по друге животиње, људе или животну средину. 

  
Члан 45. 

 
Напуштене животиње, у смислу ове Одлуке су необележене животиње које се 

нађу на улицама, парковима и другим јавним површинама. 
  Изгубљене животиње, у смислу ове Одлуке су обележене животиње које се 
затекну без надзора на улицама, парковима и другим јавним  површинама, без 
присуства власника, односно држаоца. 
 

Члан 46. 
  
          Начин и средстава за прикупљање напуштених и изгубљених животиња, као и 
начин превоза и збрињавања напуштених и изгубљених животиња, прописани су 
посебним Правилником које доноси  надлежни министар. 
 

Члан 47. 
 

   Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака  на 
територији општине Врбас доноси Општинско веће, на предлог Зоохигијенске 
службе. 
 

Члан 48. 
 
 Нешкодљиво уклањање лешевa животиња и њихов транспорт са јавних 
површина и објеката из члана 44. ове Одлуке на територији општине Врбас, врши се 
до посебно уређеног простора за те намене - Објекта за сакупљање животињских 
лешева, који се налази у насељеном месту Врбас. 

Објекат за сакупљање животињских лешева представља систем расхладних 
уређаја у који се допремају свежи лешеви домаћих животиња, са територије општине 
Врбас и чувају до одпремања у неку од кафилерија на територији Војводине, где ће 
бити нешкодљиво уништени. 
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Члан 49. 
 

Поступак спровођења послова зоохигијене, задаци, начин рада, финансирање 
и накнаде трошкова, и друга питања од значаја за рад Зоохигијенске службе 
прописују се посебном Одлуком Скупштине општине Врбас. 
 

 Члан 50. 
 
Трошкови сакупљања, смештаја и збрињавања напуштених животиња у 

Прихватилиште непознатих власника, као и сакупљање и транспорт животињских 
лешева са јавних површина, финансирају се из Буџета општине Врбас, у складу са 
гоидишњим Програмом рада ЈАЗИП-а.  

Трошкове сакупљања, смештаја и збрињавања животиња у Прихватилиште 
познатог власника или држаоца сноси власник, односно  држалац животиње. 

Трошкове нешкодљивог уклањања  животињских лешева из објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и њихов 
транспорт, сноси власник, односно држалац животиње. 

Висину трошкова из става 2. и 3. овог члана утврђује Управни одбор ЈАЗИП-а, 
уз сагласност Општинског већа. 
 

IV   ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА  ЖИВОТИЊЕ 
  

Члан 51. 
 

Прихватилиште за животиње (у даљем тексту: Прихватилиште), у смислу ове 
Одлуке је је објекат који служи за привремени или трајни смештај  напуштених  и 
изгубљених паса и мачака (у даљем тексту: животиње) непознатих власника или без 
власника, а које је Зоохигијенска служба уклонила са јавних површина или су их 
нашли грађани на јавним местима и површинама на територији општине Врбас, и 
који су ту смештени до њиховог збрињавања код новог власника, односно до 
лишавања живота, у складу са Законом о добробити животиња.                                                       
 

Члан 52.  
 

    У Прихватилиште се смештају: 
1) напуштене и изгубљене животиње; 
2) животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима; 
3) животиње које надлежни орган одузме власницима, односно држаоцима; 
4) животиње које су у опасности. 
 Зоохигијенска служба је дужна да сарађује са надлежним ветеринарским 

службама и организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава 
јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се налазе у 
Прихватилишту. 

 
Члан 53.  

 
Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду општине Врбас, која користи 

Прихватилиште, је одговорна за живот, здравље и добробит животиња у 
Прихватилишту. 

Зоохигијенска служба је  дужна  да се о животињама у Прихватилишту брине 
са пажњом доброг домаћина.     

Лица која се брину о животињама у Прихватилишту морају бити обучена за 
добробит животиња. 



Број: 5.  Страна 128.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

Члан 54. 
 

 У прихватилишту се води евиденција o примљеним животињама, евиденција о 
удомљеним животињама, животињама упућеним у друго прихватилиште, угинулим 
или животињама лишеним живота, као и евиденција о здравственом стању 
животиња.  

 
Члан 55. 

 
Прихватилиште мора испуњавати услове за заштиту добробити животиња, у 

погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са законом којим се 
регулише добробит животиња и мора бити уписано у Регистар објеката који води 
Министарство, у складу са законом којим се уређује ветринарство. 
 

Члан 56. 
 

Ближи услови за заштиту добробити животиња које морају да испуњавају 
прихватилишта, у погледу простора за животиње, просторија и опреме, начина 
поступања са животињама у прихватилишту, програма обуке о добробити животиња, 
садржине и начина вођења евиденције у прихватилишту, начина и средстава за 
прикупљање напуштених и изгубљених животиња, као и начина превоза и 
збрињавања напуштених и изгубљених животиња, прописани су посебним 
Правилником које доноси  надлежни министар.   

 
Члан 57.  

 
           Трошкови одржавања Прихватилишта и набавке опреме за Прихватилиште и 
други трошкови, финансирају се у складу са годишњим Програмом рада и 
финансијским  планом ЈАЗИП-а. 
 
            V НАДЗОР 
  

Члан 58. 
 

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове Одлуке обавља 
Одељење Општинске управе општине Врбас надлежно за инспекцијске послове, 
путем комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине.  
 

Члан 59. 
 

 Послове инспекцијског надзора, који су везани за области ветерине и 
добробити животиња, спроводи Управа за ветерину Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, преко ветеринарске инспекције. 
 
 

Члан 60. 
 

 Држаоци домаћих животиња као и друга правна и физичка лица, дужни су да 
комуналном инспектору и инспектору заштите животне средине омогуће несметано 
обављање контроле, као и да поступе по решењу инспектора којим је наређено 
извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака. 
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Члан 61. 

 
 У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор или инспектор за 
заштиту животне средине је овлашћен да: 

1. Контролише испуњеност прописаних услова и начина држања домаћих 
животиња и кућних љубимаца, као и извођења паса и мачака. 

2. Контролише поштовања прописаног броја домаћих животиња и кућних 
љубимаца које се могу држати. 

3. Контролише испуњеност других услова и забрана у складу са овом Одлуком  
4. Изда налог овлашћеној Зоохигијениској служби општине Врбас да уклони са 

јавне површине напуштеног или изгубљеног пса или мачку као и лешеве 
животиња. 

5. Обавља и друге послове у складу са овом Одлуком и другим прописима. 
      Жалба на  решење инспектора донето у поступку инспекцијског надзора из 
претходног става  не одлаже извршење решења. 
 
 
 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 62. 
 

Новчаном казном у износу од 30.000,00 динара  казниће се за прекршај правно 
лице ако поступи супротно одредбама чланова: 
7,10,13,14,15,17,18,20,21,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33. и 42. ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
и физичко лице новчаном казном у износу од  5.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу 15.000,00 динара. 
 

Члан 63. 
 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара  казниће се за прекршај правно 
лице ако поступи супротно одредбама чланова: 
 4,6,8,9,12,16,19,30,35,36,38,39,40. и 41. oве Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
и физичко лице новчаном казном у износу од  10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу 25.000,00 динара. 
 

Члан 64. 
 

Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара  казниће се за прекршај 
правно лице ако поступи супротно одредбама чланова: 3. и 60. oве Одлуке. 
           За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
и физичко лице новчаном казном у износу од  25.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу 75.000,00 динара. 
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VII ПРЕЛАЗНЕ И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 65. 
 

Власници и држаоци домаћих животиња и кућних љубимаца дужни су да 
држање животиња ускладе са одредбама ове Одлуке у року од 90 дана од дана 
њеног ступања на снагу. 

 
Члан 66. 

        
        Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању домаћих 
животиња („Службени лист општине Врбас, број 1/2010 и 13/2017). 
 
 

Члан 67. 
 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                Председник Скупштине општине, 
Број: 011-1/2021-I/01                             Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара  2021. године 
Врбас 

 
 
14. 

На основу члана 20. става 1. тачка 2. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон), члана 4. 
став 1. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласних РС“, број 
88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на 
седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА КЕСА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ НА МЕСТУ ПРОДАЈЕ 

РОБА И УСЛУГА 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се услови коришћења кеса за испоруку робе на месту 
продаје робе и услуга, обавезе у погледу материјала од којих је кеса произведена, 
као и права и обавезе трговца у вези са коришћењем кеса код испоруке робе на 
месту продаје, на територији општине Врбас. 

 
Члан 2. 

 
Кесе за испоруку робе из члана 1. ове Одлуке, обухватају: пластичну кесу, 

папирну кесу и торбу за куповину. 
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Пластична кеса у смислу ове Одлуке јесте кеса која мора бити оксоразградива 
односно биоразградива и мора да садржи адитиве који се додају у процесу 
производње за оксидациону разградњу и биоразградњу, тако да оне временом 
убрзавају фрагментацију пластичног материјала у микрофрагменте. 
 

    Пластичне кесе из става 2. овог члана се према дебљини деле на пластичне 
кесе: 

- до 15 микрона - врло лагане пластичне кесе; 

- од 15 микрона до 50 микрона - лагане пластичне кесе; 

- преко 50 микрона - пластичне кесе за вишекратну употребу. 
 

   Папирна кеса, у смислу ове Одлуке, јесте кеса за куповину израђена од папира. 
 

  Торба за куповину, у смислу ове Одлуке, је торба за вишекратну употребу која 
испуњава следеће услове: 

- намењена је паковању купљене робе  и /или за куповину; 

- осмишљена је за вишекратну употребу у исту сврху, није подложна 
деформацијама током уобичајене употребе и може се прати, односно 
чистити; 

- вишекратна употреба обезбеђена је системом замене или поправке, од 
стране трговца или је произведена од отпорног материјала који гарантује 
дугорочну употребу. 

 
Члан 3. 

 
Сва правна лица и предузетници, који обављају трговинску делатост на 

територији општине Врбас су дужна да избаце из употребе пластичне кесе на свим 
местима продаје у свим малопродајним објектима, у услужним и другим 
делатностима, ради смањења негативног утицаја на квалитет животне средине и 
посредног утицаја на здравље грађана, као и у сврху смањења комуналног отпада на 
извору. 

Мере из става 1. овог члана не односе се на биоразградиве пластичне кесе, 
односно на кесе које су произведене у складу са одредбама важећих прописа о 
техничким и другим захтевима за пластичне кесе са адитивима за оксидациону 
разградњу и биоразградњу и усвојеном Standardu SRPS ISO 14021- врло лагане 
пластичне кесе. 

Приликом стављања  пластичних кеса из става 2. овог члана у промет или 
употребу, сваки трговински објекат мора да поседује декларацију о усаглашености 
пластичних кеса са техничким захтевима.  

 
Члан 4. 

 
Трговци су у обавези да предузимају све мере превенције стварања 

комуналног отпада на начин да у малопродајним објектима и услужним и другим 
делатностима ограниче употребу врло лаганих пластичних кеса  и постепено 
смањују коришћење лаганих пластичних кеса, у свему према Програму мера 
превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за његово спровођење, 
који је саставни део ове одлуке (Прилог 1 – у даљем тексту: Програм). 

 
Члан 5. 

 
Трговци су дужни да на местима продаје, у свим малопродајним објектима, 

као и у услужним и другим делатностима на територији општине Врбас, ставе на 
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располагање потрошачима папирне кесе и торбе за вишекратну употребу погодне за 
поновну употребу или рецилажу као замена за лагане пластичне кесе (пластичне 
кесе произведене у складу са утврђеним стандардима), са накнадом за употребу или 
без накнаде. 

 
Члан 6. 

 
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке, обављаће 

Општинска управа Врбас Одељење за инспекцијске послове, комунална инспекција. 
 

Члан 7. 
 
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај 

правно лице, ако поступа супротно члану 3. став 1. ове Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном 

од 10.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном од 5.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном 

казном од 1.000,00 динара. 
За прекршаје из ставова 1, 2, 3. и 4. овог члана, овлашћени инспектор издаје 

прекршајни налог у складу са законом. 
 

Члан 8. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Врбас“. 
 

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                Председник Скупштине општине, 
Број: 011-2/2021-I/01                             Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара  2021. године 
Врбас 
 
 

П Р И Л О Г   1 
Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за 

његово спровођење  
 

Тачка 1. 
 

Програм мера превенције стварања отпада од пластичних кеса, са планом за 
његово спровођење има за циљ смањење, односно спречавање учешћа пластичних 
кеса у комуналном отпаду, на територији општине Врбас. 
 

Тачка 2. 
 

Пластичне кесе морају бити обележене ознакама, скраћеницама и симболима 
на којима се заснива систем идентификације према физичко-хемијским особинама 
материјала кесе. 
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Пластичне кесе које се могу поново употребити или поново искористити 
рециклажом материјала означавају се посебним симболом, прописаним посебним 
правилником. 
 

Тачка 3. 
 

Код стварања услова за употребу пластичних кеса прописани су технички и 
други захтеви као и оцењивање материјала од којих су израђене пластичне кесе, са 
критеријумима за оксидациону разградњу и биоразградњу. 
 

Тачка 4. 
 

У циљу смањења депоновања пластичних кеса, потребно је спроводити мере 
у складу са хијерархијом управљања отпадом која представља приоритетан 
редослед мера: 

 

- превенција, 

- поновна употреба, 

- рециклажа, 

- третман. 
 

Тачка 5. 
 

Конкретне мере превенције стварања отпада од пластичних кеса и начин 
спровођења тих мера утврђени су овим Програмом. 

Трговци у малопродајним објектима су у обавези да предузимају мере на 
превенцији стварања отпада од пластичних кеса у малопродајним објектима и 
услужним и другим делатностима, предвиђањем алтернативних решења за 
пластичне кесе. 

 Као мера превенције из става 2. ове тачке, утврђује се алтернативно решење 
у виду замене лаганих пластичних кеса (кесе произведене у складу са утврђеним 
стандардима): 

 

- папирном кесом и 

- торбом за вишекратну употребу. 
 

Вишекратна употреба торби за куповину обезбеђена је системом замене или 
поправке, од стране трговца, или је произведена од отпорног материјала који 
гарантује дугорочну употребу. 
 

Тачка 6. 
 

Обезбеђивање упоредивих и тачних података о потрошњи пластичних кеса на 
годишњем нивоу кључни су за процену ефикасности мера. Ради праћења напретка у 
смањењу потрошње кеса неопходно је развити заједничку методологију за 
израчунавање годишње потрошње врло лаганих и пластичних кеса за вишекратну 
употребу по глави становника Општине Врбас. 
 

Тачка 7. 
 

План за спровођење мера превенције стварања отпада од пластичних кеса 
подразумева: 

- Ограничену употреба врло лаганих пластичних кеса (кесе произведене у 
складу са утврђеним стандардима); 
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- Искључиву употребу папирних кеса и торби за вишекратну употребу, од 1. 
јануара 2022. године;  

- Повећање цене пластичних кеса за вишекратну употребу како би се утицало 
на смањење њихове потрошње; 

- Обезбеђење алтернативе за коришћење пластичних кеса (обезбеђивање 
папирних, платнених и др. кеса), чиме ће се уједно повећати вишекратна 
употреба; 

- Подизање свести јавности о штетности коришћења пластичних кеса (путем 
медијске кампање, едукацијом становништва, спровођењем кампања на 
локалном/општинском нивоу); 

- Израду брошура, летака, рекламног материјала са препорукама о штетности 
коришћења пластичних кеса. 

-  
Тачка 8. 

 
Овај програм ревидираће се на период од три године, а по потреби и раније. 
Циљеви за смањење коришћења пластичних кеса ради превенције стварања 

отпада од пластичних кеса дати су у Табели 1. 
 
 
 
Табела 1 
 

 
 
 
15. 
 

На основу члана 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник Републике Србије“, број  88/2011, 104/2016 и 95/2018)  и члана 14, 36. и 119. 
Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) Скупштина 
општине Врбас,  на седници одржаној  3. фебруара 2021. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ  КОМУНАЛНИХ  

ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о обављању комуналних делатности („Службени лист општине 
Врбас“, број  5/ 2018-пречишћен текст, 18/2018, 23/2018 и 25/2019) у члану 4. иза 
става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
 „Вршиоци комуналних услуга су дужни да испуњавају минималне услове за 
обављање комуналних делатности прописане актом Владе из претходног става, а 
нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета, ако то 
није уређено другим прописима.“  

Досадашњи ставови 3, 4, 5. и 6. постају ставови  4, 5, 6. и 7. 

Мера Циљеви за пластичне кесе Активности 

Замена лаких пластичних 
кеса папирним кесама 

1. јануара 2022. године 
          100 % 
 

Смањење употребе лаких 
пластичних кеса повећањем 
коришћења папирних кеса и 
торби за куповину 
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Члан 2. 

 
 
 Члан 10. Oдлуке мења се и гласи: 
 
 

„Члан 10. 
 

Субјекти који пружају комуналне услуге су обавезни да комуналне услуге врше 
на начин и под условима којима се обезбеђује редовно и квалитетно задовољавање 
потреба корисника. 
         Корисници комуналних услуга имају право да се изјашњавају о квалитету 
пружених комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности.  
         Поступак  изјашњавања корисника о квалитету пружених комуналних услуга на 
територији општине Врбас спроводи  Општина Врбас једном годишње, путем анкете 
(упитника) организоване електронским путем, у трајању од најмање 15 дана. 
  Позив за изјашњавање корисника објављује се на званичној интернет 
страници Општине Врбас и интернет страницама вршилаца комуналних делатности. 
Изјашњавање корисника комуналних услуга је анонимно и добровољно. 

Извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања 
комуналних услуга, објављује се на званичној интернет страници Општине Врбас. 
       Уколико су резултати изјашњавања корисника одређене комуналне услуге 
такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом 
одређеног вршиоца комуналне делатности, радна група коју образује Општина 
Врбас, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених 
у изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу. 

Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из 
претходног става, доноси акт којим налаже вршиоцу комуналне делатности да 
отклони наведене недостатке, у року који не може бити дужи од 90 дана. 
  Уколико вршилац комуналне делатности не отклони наведене  недостатке у 
утврђеном року, Општина Врбас може поверити обављање комуналне делатности 
другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава прописане услове.“ 
  Општина Врбас донеће решење о образовању радне групе у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.'' 
  
 

Члан 3. 
     
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                Председник Скупштине општине, 
Број: 011-3/2021-I/01                             Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара  2021. године 
Врбас 
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16.      
 На основу члана 12. став 13. Закона о инспекцијском надзору („Службени 
гласник Републике Србије, број 36/2015,44/2018-др.закон и 95/2018),члана 32. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на 
седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД 

ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ ВРБАС 
 

I 
 

ОБРАЗУЈЕ се Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима 
из изворне надлежности општине Врбас.  

Задатак Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавања 
преклапања и непотребног понављања надзора, као и усклађивање инспекцијског 
надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из изворне 
надлежности општине Врбас. 

II 
 
Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности врши: 
  
1. Комунална инспекција - Одељење за инспекцијске послове Општинске управе 

Врбас,  
2. Саобраћајна инспекција - Одељење за инспекцијске послове Општинске управе 

Врбас, 
3. Пореска инспекција - Одељење за локалне јавне приходе Општинске управе 

Врбас.  
 

III 
 

Послови Комисије су: 
  

1. да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које 
достављају инспекције;  

2. да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује 
смернице и даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и 
делотворности инспекцијског надзора и прати њихову реализацију а нарочито 
:  

а) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција,  
б) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора,  
в) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из  

               годишњег извештаја о раду инспекција,  
г) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења   
    инспекцијског надзора.  

 
3. да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа 

којима се уређују питања инспекцијског надзора;  
4.  да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за 

рад инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у 
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циљу уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама 
према свим надзираним субјектима, и објављује те ставове;  

 
5. да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу 

и стручним усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног 
усавршавања и подноси иницијативе надлежним органима који се односе на 
финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика 
стручног усавршавања инспектора;  

 
6. да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових 

измена и допуна;  
 

7. да се стара да се на службеној интернет страници општине Врбас објављују 
прописи, акти и документи који се односе на инспекцијски надзор;  

 
8. да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на 

делокруг инспекција у надлежности општине Врбас, најкасније у року од седам 
радних дана;  

 
9. да, у складу са потребом, подноси извештаје Опшинском већу и Скупштини 

општине Врбас и даје предлоге за предуземање мера из њихове надлежности;  
 

10. да се стара да се на службеној интернет страници општине Врбас објављују 
информације о свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито 
подаци о њиховим надлежностима, адресама телефонима и адресама 
електронске поште, као и њиховим руководиоцима;  

 
11.  да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца 

притужбе на рад инспекције који је незадовољан одлуком о притужби;  
 

12.  да разматра извештај о раду унутрашње контроле инспекције; 
 

13.   да обавља друге послове и задатке утврђене овим решењем.  
 

IV 
 

Комисију чине председник и пет чланова. Чланови комисије имају своје 
заменике.  

Председник Комисије руководи њеним радом , усклађује рад чланова и сазива 
и води седнице Комисије.  
 

V 
 

Комисија се именује у следећем саставу:  
 

1. Ивор Лукин, члан Општинског већа задужен за област комуналних делатности, 
председник,  

2. Милош Рогановић, руководилац Одељења за инспекцијске послове, члан,  
Ненад Томашевић, комунални инспектор, заменик члана, 

3. Миодраг Ђуровић, заменика руководиоца Oдељења за инспекцијске послове, 
члан, 
Зорица Лабудовић, грађевински инспектор, заменик члана,  
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4. Мане Грмуша, извршилац за послове комуналног и тржишног инспектора, 
члан,  
Небојша Ћетковић, комунални инспектор, заменик члана ,  

5. Александар Крунић, саобраћајни инспектор, члан,  
Александар Николић, извршилац за област саобраћаја у Одељењу за 
инвестиције, комуналне и грађевинске послове, заменик члана,  

6. Марија Ђоровић, заменик руководиоца у Одељењу за локалне јавне приходе, 
члан,  
Јован Копривица, координатор – порески инспектор контроле наплате и 
принудне наплате у Одељењу за локалне јавне приходе, заменик члана 
Милица Копривица - Служба за послове председника и Општинског већа,               
записничар. 

VI 
 

Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутства из члана 3. овога 
Решења.  

Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и упутствима може да 
поднесе предлог Општинском већу да заузме став поводом овог питања односно 
предузме мере и радње из свог делокруга.  

Послове и задатке из члана 3. овог Решења, Комисија обавља у сарадњи са 
организационом јединицом Општинске управе надлежном за послове информатике, 
која обавља стручне послове и послове који се односе на успостављање и 
одржавање информационог система у циљу ефикасног вршења инспекциског 
надзора.  

VII 
 

У оквиру Комисије образују се радне групе и стручни тимови за одређену 
област, односно одређена питања инспекциског надзора .  

Радном групом, односно стручним тимом руководи члан Комисије, а у раду 
радне групе, односно стручног тима могу учествовати представници инспекција које 
немају чланове у саставу Комисије, јавних и јавно комуналних предузећа и установа 
чији је оснивач општина Врбас, као и других организација чији је рад повезан са 
системом и пословима инспекциског надзора у општини Врбас.  
 

VIII 
 

Комисија је овлашћена да захтева податке, обавештења, исправе и извештаје 
који су потребни за обављање њених послова и задатака од надлежних органа и 
ималаца јавних овлашћења.  
 

IX 
 

Комисија доноси пословник о свом раду .  
 

X 
 

Стручне и административно техничке послове за Комисију обавља Одељење 
за инспекцијске послове, Одељење за локалне јавне приходе, Служба за 
скупштинске послове и Служба за послове председника и Општинског већа.  

Утврђује се накнада за рад Комисије за координацију инспекцијског надзора 
над пословима из изворне надлежности општине Врбас у износу од 2.500,00 динара 
која се исплаћује због повећаног обима посла запослених који ће ове послове 
обављати после радног времена. 
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XI 
 

Kомисија усклађује инспекцијски надзор над пословима из своје изворне 
надлежности са повереним пословима инспекциског надзора из надлежности 
општине Врбас, обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција у 
утврђивању планова инспекцијског надзора и рада инспекција и сарадње у поступку 
вршења самосталног или заједничког инспекциског надзора .  

Сарадња између инспекција остварује се у складу са облицима сарадње 
утврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна и локална 
самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима и нарочито 
обухвата међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и 
заједничке мере и радње од значаја за инспекциски надзор као и друге начине 
унапређења делотворности инспекцијског надзора у надлежности општине Врбас 
 

XII 
 

Даном донешења овог решења ставља се ван снаге Решење о образовању  
Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности општине Врбас број  011-40/2016-I/01 од 26. маја 2016. године 
(„Службени лист општине Врбас“, број 6/2016) 
 

XIII 
 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу општине Врбас“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                Председник Скупштине општине, 
Број: 011-4/2021-I/01                             Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара  2021. године 
Врбас 
 

17. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018 ), члана  36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист 
општине Врбас'', број 26/2018) и члана 15. Одлуке о промени оснивачког акта 
Установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“, број 2/2014) и члана 
16, 22. и 23. Статута Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас број 676 од 
16.05.2014. године, Одлуке о допуни Статута број 986 од 16.11.2017. године и 
Одлуке о измени Статута број 659 од 30.05.2018. године, Скупштина општине Врбас, 
на седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА  

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ 
 

I 
 
 ОГЊЕН ВАСИЉЕВИЋ  из Врбаса    р а з р е ш а в а    с е   дужности 
директора Центра за физичку културу „Драго Јововић'' у Врбасу са 3. фебруаром 
2021. године, због поднете оставке. 



Број: 5.  Страна 140.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

II 
     

Ово Решење  објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''. 
 
        О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ за доношење овог решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члан  36. став 1. тачка 12. Статута општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члан 15.  Одлуке о промени 
оснивачког акта Установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“, број 
2/2014) којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са законом, именује и 
разрешава директоре установа чији је оснивач  и члан 16, 22. и 23. Статута Центра за 
физичку културу „Драго Јововић“ Врбас број 676 од 16.05.2014. године, Одлуке о допуни 
Статута број 986 од 16.11.2017. године и Одлуке о измени Статута број 659 од 
30.05.2018. године којим је регулисано да Скупштина општине може разрешити 
директора установе пре истека времена на које је именован на његов лични захтев. 

Како је Огњен Васиљевић из Врбаса дана 18. јануара 2021. године  поднео  
оставку у писаној форми Скупштини општине Врбас на дужност директора Центра за 
физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу, на предлог Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе, Скупштина општине Врбас донела је Решење 
као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду у 
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                           Председник Скупштине општине, 
Број:112-11/2021-I/01                                         Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара 2021. године 
Врбас 
 

18.                              
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 
47/2018 ), члана  36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас („Службени лист 
општине Врбас'', број 26/2018), члана 15. и  17. Одлуке о промени оснивачког акта 
Установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“, број 2/2014) и члана 
16, 20. и 21. Статута Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас број 676 од 
16.05.2014. године, Одлуке о допуни Статута број 986 од 16.11.2017. године и 
Одлуке о измени Статута број 659 од 30.05.2018. године, Скупштина општине Врбас, 
на седници одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је  
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА  

ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ДРАГО ЈОВОВИЋ'' У ВРБАСУ 
 

I 
 
 МИЉАНА ШТУЛИЋ, из Врбаса    и м е н у ј е    с е   за вршиоца дужности 
директора Центра за физичку културу „Драго Јововић'' у Врбасу почев од  4. 
фебруара 2021. године. 
 



Број: 5.  Страна 141.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

II 
 

Ово Решење  објавиће се у „Службеном листу општине Врбас''. 
 
         О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 ), члан  36. став 1. тачка 12. Статута општине 
Врбас („Службени лист општине Врбас'', број 26/2018) и члан 15. и 17. Одлуке о 
промени оснивачког акта Установе за физичку културу („Службени лист општине Врбас“, 
број 2/2014) којим је регулисано да Скупштина општине, у складу са законом, именује и 
разрешава директоре установа чији је оснивач на основу јавног конкурса и да се начин 
и услови избора директора утврђују Статутом Центра и члан 16, 20. и 21. Статута 
Центра за физичку културу „Драго Јововић“ Врбас број 676 од 16.05.2014. године, 
Одлуке о допуни Статута број 986 од 16.11.2017. године и Одлуке о измени Статута број 
659 од 30.05.2018. године којим је регулисано да Скупштина општине може именовати 
вршиоца дужности директора Центра, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека мандата на који је именован и да 
се за вршиоца дужности директора Центра може именовати лице које испуњава услове 
у складу са законом.   

Како је Огњен Васиљевић из Врбаса 3. фебруара 2021. године разрешен 
дужности директора Центра за физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу због поднете 
оставке, и пошто Миљана Штулић из Врбаса,  мастер из области психолoшких наука  
испуњава услове прописане чланом 20. Статута Центра за физичку културу „Драго 
Јововић“ у Врбасу, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе , Скупштина општине Врбас донела је Решење као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду у 
Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.  

 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС                            Председник Скупштине општине, 
Број: 112-12/2021-I/01                                 Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара 2021. године 
Врбас 
 

19. 

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон 
и 27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018),  Скупштина  општине Врбас, на  
седници  одржаној 3. фебруара  2021. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ - ЊЕГОШ“  У ВРБАСУ 

 
I 

 
Наташа Милетић   р а з р е ш а в а    с е   дужности члана  Школског одбора 

Основне школе „Петар Петровић - Његош'' у Врбасу, представник локалне 
самоуправе. 



Број: 5.  Страна 142.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

 
II 

 
Милош Ускоковић и м е н у ј е    с е   за члана  Школског одбора Основне 

школе „Петар Петровић - Његош'' у Врбасу,  представник локалне самоуправе. 
 
 

III 
 

Ово Решење објавиће се  у „Службеном листу општине Врбас“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС              Председник Скупштине општине, 
Број:112-14/2021-I/ 01                                      Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара 2021. године 
ВРБАС  
 

20. 

          
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018),  Скупштина  општине Врбас, на  
седници  одржаној 3. фебруара 2021. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“  У ЗМАЈЕВУ 
 

I 
 

Александра Хевер   р а з р е ш а в а     с е   дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Јован Јовановић Змај'' у Змајеву, представник из реда родитеља. 

 
 

II 
 

Данијела Савановић    и м е н у ј е    с е   за  члана  Школског одбора Основне 
школе „Јован Јовановић Змај'' у Змајеву, представник из реда родитеља. 

 
III 
 

Ово Решење објавиће се  у „Службеном листу општине Врбас“. 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС              Председник Скупштине општине, 
Број:112-13/2021-I/ 01                                      Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара 2021. године 
ВРБАС  



Број: 5.  Страна 143.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

 
 
21. 
 

 
На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
27/2018 (II) – др. закон и 10/2019) и члана 36. и 119. Статута општине Врбас 
(„Службени лист општине Врбас'', број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на 
седници одржаној 3. фебруара 2021. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   ЧЛАНАОВА  ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“  У РАВНОМ СЕЛУ 
 
 

I 
 

Р а з р е ш а в а ј у     с е   дужности чланови Школског одбора Основне школе 
„Бранко Радичевић'' у Равном Селу, представници из реда родитеља, и то: 

 
 

1. Славица Нешковић и 
2. Биљана Јанковић. 

 
II 

 
И м е н у ј у    с е    чланови  Школског одбора Основне школе „Бранко 

Радичевић'' у Равном Селу, представници из реда родитеља, и то: 
 
 

1. Дејана Ковачевић и 
2. Александра Ковачев. 

 
 

III 
 

Ово Решење објавиће се  у „Службеном листу општине Врбас“. 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС              Председник Скупштине општине, 
Број:112-15/2021-I/ 01                                      Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара 2021. године 
ВРБАС  
 
 
 
 
 



Број: 5.  Страна 144.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

 
22. 

             
На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07,34/2010 – Одлука УС, 54/2011, 12/2020 - I, 12/2020 – 
II, 16/20 - аутентично тумачење и 68/2020), Скупштина општине Врбас, на седници 
одржаној 3. фебруара 2021. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

I  
 

Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Врбас, Миљани 
Штулић из Врбаса, улица Јожефа Атиле број 10/а, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ пре истека времена на које је изабрана, због подношења 
усмене оставке на мандат одборника на седници Скупштине општине Врбас 3. 
фебруара 2021. године. 

 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Врбас“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 
 

Правни основ за доношење решења је члан 46. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“, брoj 129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20-I, 12/20-II и 
16/20 – аутентично тумачење), којим је регулисано да одборнику престаје мандат 
пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, да одборник може 
поднети оставку усмено на седници скупштине општине и да после подошења 
усмене оставке одборника скупштина без одлагања на истој седници утврђује да је 
одборнику престао мандат. 

Како је одборник Скупштине општине Врбас Миљана Штулић из Врбаса, улица 
Јожефа Атиле број 10/а, изабрана за одборника са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, на седници Скупштине општине Врбас 3. фебруара 2021. 
године поднела усмену оставку на дужност одборника, Скупштина општине Врбас 
донела је решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Врбас пре 
истека времена на које је изабрана због поднете усмене оставке на седници 
Скупштине, као у диспозитиву Решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: У складу са чланом 49. Закона о локалним 
изборима против овог Решења може се поднети жалба Управном суду у Београду у 
року од 48 часова од дана доношења Решења.  
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС         Председник Скупштине општине, 
Број: 011-5/2021-I/01                          Сања Жигић, с.р. 
Дана: 3. фебруара  2021.године 
Врбас 

 
 



Број: 5.  Страна 145.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број: 5.  Страна 146.  Службени лист општине Врбас, 3. фебруар 2021. године________ 
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